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 برنامج األحداث

 2017في يناير  األفريقي خالل مؤتمر االتحاد

 إثيوبياأديس أبابا، 
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 برنامج األحداث 

 2017يناير خالل مؤتمر االتحاد في 

 إثيوبياأديس أبابا، 

 
  واألحداث الموازيةلالتحاد األفريقي  النظاميةاالجتماعات 

 2017يناير  31إلى  22من 

 

 

حول تحاد األفريقي لال : االجتماع التاسعألف

 .1مسائل الجنسين
 2017يناير  22-25 :

 المقر الرئيسي لالتحاد األفريقي  -

 :09:00 – 17:30  

والثالثون للجنة  الثالثة: الدورة العادية باء

 الممثلين الدائمين

 

 

 

 2017يناير  22-24 :

 قاعة المؤتمرات المتوسطة

10:00-13:00 

15:00 – 18:00   

 24إلى  16االجتماعات التحضيرية من : سيتم عقد مالحظة

  2016يناير 

 

اجتماعات اآللية األفريقية للمراجعة جيم: 

 ران قالمتبادلة بين األ
  2017يناير  24-28 

 في المقر الرئيسي لالتحاد األفريقي
10:00 – 18:00  

اجتماع بين هيئة مكتب المجلس التنفيذي : دال

 وهيئة مكتب لجنة الممثلين الدائمين
 2017يناير  25 :

 ( 2)الصغرى رقم قاعة المؤتمرات 

 (مركز المؤتمرات الجديد)

09:00-10:00  

 الدورة العادية الثالثون للمجلس التنفيذي : هاء

 

 

 

 

اعتماد : 17.30-15.30  2017يناير  27

 المقررات

 2017يناير  27 – 25 

 مانديال لالجتماعات  لسونينقاعة 

 )مركز المؤتمرات الجديد(

 10:00-13:00 

15.30-18.00 

  

                                                 
  2017يناير  12اعتمدته هيئة مكتب لجنة الممثلين الدائمين ونقل إلى العمداء العامين اإلقليميين في 1 
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اجتماع اللجنة الوزارية المفتوحة حول واو: 

 المحكمة الجنائية الدولية 
  2017يناير  25 

  1غرفة االجتماعات الصغرى رقم 

11:00 – 13:00 

مأدبة غداء تقيمها سعادة الدكتورة : زاي

نكوسازانا دالميني زوما، رئيسة 

 مفوضية االتحاد األفريقي
 فقط دعوةبال          

 

 دار أفريقيا 2017 يناير 25 

13:00 – 15:00  

 

تقدير حول : اجتماع اللجنة الوزارية حاء

 األنصبة والمساهمات
  2017يناير  25 

 ( 2)الصغرى رقم  االجتماعاتقاعة 

15:00 – 17:00 

للترشيحات اجتماع اللجنة الوزارية طاء : 

 األفريقية في المنظومة الدولية

  2017 يناير 25 

  1االجتماعات الصغرى رقم  قاعة

15:30 – 17:00 

كني روومعالي الدكتور  مأدبة عشاء يقمها: ياء

 إثيوبيا، وزير خارجية جمهورية جبييهو

 االتحادية الديمقراطية
 بالدعوة فقط           

 2017يناير  25 :

 فندق شيراتون

 19:00-21:00 

 

 اجتماعات منظمة السيدات األوليات: كاف

يروس نقص األفريقيات لمكافحة ف

 اإليدزالمناعة البشرية/

 

 

  2017يناير  26-31 

 2017يناير  26-28 -

 (الجديد)مركز المؤتمرات  1االجتماعات  قاعة

 ناجتماع المستشارين الفنيي: 18:00  - 8:00 

 2017يناير  29 -

 )مركز المؤتمرات الجديد( 1قاعة االجتماعات 

 جنة التوجيهل: اجتماع 18:00  - 16:00 

 المؤتمر العام جلسة مغلقة 

 2017يناير  30 -
 قاعة االجتماعات العامة 

 جلسة مغلقة– العام : المؤتمر12:00  - 9:00     

 2017يناير  31 -
 قاعة االجتماعات العامة 

  جلسة مفتوحة– العام : المؤتمر12:30 - 8:30     

إفطار عمل بين رؤساء الدول والحكومات : الم

 العام لألمم المتحدة واألمين

 2017يناير  29 

8:00-9:30 

 القاعة المتعددة األغراض

 مركز المؤتمرات الجديد
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 2017يناير  29 : خلوة رؤساء الدول والحكومات  : ميم

10:00-18:00 

 القاعة المتعددة األغراض 

 مركز المؤتمرات الجديد

الدورة العادية الثامنة والعشرون لمؤتمر : نون

 االتحاد
 2017يناير  30-31 

 نديال للمؤتمرات ام لسونينقاعة 

 ()مركز المؤتمرات الجديد

 10:00 – 13:00  

15:30-18:00 

مأدبة غداء لتحالف قادة أفريقيا لمكافحة : سين

  المالريا 

 فقط دعوة بال         

 2017يناير  30 

 )مركز المؤتمرات الجديد( القاعة المتعددة األغراض

  13:00-15:00  

حفل استقبال يقيمه دولة رئيس وزراء : عين

جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية 

 آتو هايلي ماريام ديسالينج، 

 فقطدعوة بال          

 2017يناير  30 

 فندق شيراتون

 19:30-21:00 

 

رفيع المستوى حول تنفيذ جانبي حدث : فاء

إنهاء زواج من الموقف األفريقي الموحد 

 األطفال
حدث يستضيفه فخامة الرئيس إدجار تونجو،        

 رئيس جمهورية زامبيا

  2017يناير  31  

 8:00-9:30 

 مأدبة إفطار

 القاعة المتعددة األغراض 

 )مركز المؤتمرات الجديد(

حجر المراسم وضع حدث جانبي: : صاد

 أجهزة األمنلمقر لجنة  ياألساس

ية في أديس أبابا، ات األفريقاالستخبارو

 وبياإثي
أوبيان معالي السيد تيودرو حدث يستضيفه        

جيما أمباسوجو، رئيس جمهورية غينيا نو

 االستوائية

  2017يناير  31 

 9:00 – 9:30  

 أجهزة األمن واالستخبارات األفريقية مقر لجنة 

لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية : قاف

 بتغير المناخ

 2016يناير  31 

 (3)الصغرى رقم قاعة المؤتمرات 

9:00-9:45  

: حدث جانبي إلطالق المركز األفريقي راء

  لمكافحة األمراض
حدث تستضيفه سعادة الدكتورة نكوسازانا دالميني      

 زوما رئيسة مفوضية االتحاد االفريقي 

  2017يناير  31 

 مبني نيريري

 13:00 -13.30  

 

مأدبة غداء تقيمها سعادة الدكتورة : ينش
زانا الميني زوما، رئيسة مفوضية نكوسا

  االتحاد األفريقي

  2017يناير  31 
 مبنى نيريري 

14:00 – 15:30  
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 برنامج األحداث

 2017يناير في  األفريقي خالل مؤتمر االتحاد

 إثيوبياأديس أبابا، 

 

 (ألف)

 

 حول مسائل الجنسينالتحاد األفريقي اقمة قبل االجتماع التاسع 

 2017يناير  22-25

 

 المقر الرئيسي لالتحاد األفريقي المكان: 

 2017يناير  22-25
 

 2017يناير  22-23

 

 

 :2017يناير  22

 :2017يناير  23

حول مجتمع المدني للقمة التمهيدي لل مسائل الجنسينجتماع ا : 

التحاد ا، مفوضية "اة بين الجنسين هي أجندتيالمساو" :حملة

 األفريقي

 صادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليميةالتشاور مع المجموعات االقت

 مع الشباب اجتماع إفطار

ألفريقي المسؤولين عن ااجتماع تشاوري مع وزراء االتحاد  :  2017يناير  23

جموعات االقتصادية مالوالمساواة بين الجنسين ومسائل المرأة 

 اإلقليمية 

 2017يناير  24-25

 

 الجنسين حول مسائلالتاسع  التحاد األفريقيا اجتماع 

 

   
  ة: سيتم توزيع برنامج العمل من طرف إدارة المرأة ومسائل الجنسينظمالح
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 برنامج األحداث

 2017يناير في  األفريقي خالل مؤتمر االتحاد

 إثيوبياأديس أبابا، 

 )باء(
 

 والثالثون  الثالثةالدورة العادية 

 للجنة الممثلين الدائمين

 2017يناير  22-42
 

 المؤتمرات الجديد(  مركزالمؤتمرات المتوسطة ) المكان: قاعة
 

   2017يناير  22

 10:00- 10:30  

 

 مراسم االفتتاح :

 الكلمة االفتتاحية لرئيس لجنة الممثلين الدائمين -

 كلمة الترحيب لرئيسة المفوضية -

عضاء لجنة الممثلين الدائمين وأصورة جماعية للسفراء التقاط  -

 مع أعضاء المفوضية

 جلسة مغلقة : 10:30-13:00 

 استراحة لتناول الغداء : 13:30-15:00 

 جلسة مغلقة : 15:00-19:00 

   2017يناير  23

 جلسة مغلقة : 10:00-13:00 

 لتناول الغداء استراحة : 13:00-15:00 

 جلسة مغلقة : 15:00-19:00 

   2017يناير  24

 ئميناعتماد تقرير لجنة الممثلين الدا : 17:30-19:00 

 ةيالجلسة الختام : 19:00-19:15 

 

 

 برنامج األحداث 

  2017خالل مؤتمر االتحاد األفريقي في يناير 

 

 )جيم(

 

 اجتماعات اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران 

 2017يناير  24-28

 

 24  2017يناير 

بارزة لآللية األفريقية للمراجعة لفريق الشخصيات ال ثمانوناالجتماع الـ : 18:00 – 9:00      
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 المتبادلة بين األقران  

 )مركز المؤتمرات القديم( 3المكان: قاعة اللجنة 

 25  2017يناير   

      9:00 – 18:00 

 

لفريق الشخصيات البارزة لآللية األفريقية للمراجعة  ثمانوناالجتماع الـ :

 المتبادلة بين األقران 

 )مركز المؤتمرات القديم( 3المكان: قاعة اللجنة رقم 

      14:00 – 16:00 

 

لفريق الشخصيات البارزة لآللية األفريقية  الثالث عشراالجتماع  :

 للمراجعة المتبادلة بين األقران 

 )مركز المؤتمرات القديم( 2المكان: قاعة اللجنة رقم 

آللية األفريقية للمراجعة بع لالتاص المعني بالتعيين تفريق المخالاجتماع  : 17:00 – 14:00      

 المتبادلة بين األقران 

 )مركز المؤتمرات القديم(, 1المكان: قاعة المؤتمرات رقم 

 26  2017يناير   

 اجتماع االجتماع التشاوري المشترك )ما قبل القمة( :  11:00 – 9:00 

 المكان: قاعة الجلسات العامة )مركز المؤتمرات القديم(

 تنسيق الاجتماع جهات  :  18:00 – 14:00 

 المكان: قاعة الجلسات العامة )مركز المؤتمرات القديم(

 28  2017يناير  

 14:00 – 18:00 

 

لرؤساء الدول المشاركين في اآللية  المنتدى السادس والعشرون :

 األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران 

 رات الجديد( المكان: قاعة االجتماعات المتوسطة )مركز المؤتم

 :هي اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران يالدول األعضاء ف

 الجزائر .1

 أنجوال .2

  بنين .3

 بوركينا فاسو .4

 الكاميرون .5

 الرأس األخضر .6

 تشاد .7

 كوت ديفوار .8

 جمهورية الكونغو الديمقراطية .9

 جمهورية الكونغو .10

 جيبوتي .11

 مصر .12

 إثيوبيا .13

 غينيا االستوائية .14

 الجابون .15
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 غانا .16

 كينيا .17

 يسوتول .18

 ليبيريا .19

 مالوي .20

 مالي .21

 موريشيوس .22

 موريتانيا .23

 موزمبيق .24

 النيجر .25

 نيجيريا .26

 رواندا .27

 ساوتومي وبرنسيب .28

 السنغال .29

 سيراليون .30

 جنوب أفريقيا .31

  السودان .32

 تنزانيا .33

 توجو .34

 تونس .35

 أوغندا .36

 زامبيا .37
 

 

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران : تقدم البرنامَج النهائي أمانة  ملحوظة
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 ج األحداثبرنام

 2017يناير في األفريقي خالل مؤتمر االتحاد 

 إثيوبياأديس أبابا، 

 

 (دال)

 

  االجتماع بين هيئة مكتب المجلس التنفيذي وهيئة مكتب لجنة الممثلين الدائمين

 2017يناير  52

 

 2رقم قاعة االجتماعات الصغرى  المكان:

 

   2017يناير  25

   

يئة مكتب المجلس التنفيذي وهيئة مكتب لجنة االجتماع بين ه :  9:00-10:00

  الممثلين الدائمين
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 برنامج األحداث

 2017يناير في األفريقي خالل مؤتمر االتحاد 

 إثيوبياأديس أبابا، 

 

 (هاء)

 

 ن للمجلس التنفيذيوالدورة العادية الثالث

  2017يناير  27 - 25
 

 جتماعاتالل نديالالسون مينالمكان: قاعة 

 

 2017يناير  25

 

   

 10:00- 10:30  

 

 مراسم االفتتاح :

 المجلس التنفيذيلرئيس  الترحيبكلمة  -

 االتحاد األفريقي كلمة رئيسة المفوضية -

كلمة وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة  -

 بالنيابة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا

 التنفيذيالمجلس لرئيس الكلمة االفتتاحية  -

 مع أعضاء المفوضية للوزراءصورة جماعية التقاط  -

 

 العمل وتنظيماعتماد جدول األعمال  : 10:30-10:40 

 

 ة عملجلس : 10:40-13:00 

 

اء تقيمها سعادة الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما، مأدبة غد : 13:00-15:00 

 )دار أفريقيا(رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي 

 

 جلسة عمل : 15:30-18:00 

 

، وزير ييهوبكني جووريقيمه معالي الدكتور  استقبالحفل  : 19:30-21:30 

)فندق شيراتون  االتحادية الديمقراطية إثيوبياخارجية جمهورية 

 أديس(
   

   2017يناير  26
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 جلسة عمل : 10:00-13:00 

 

 استراحة تناول الغداء : 13:00 

 

 نهاية المناقشاتجلسة عمل و  15:00-18:00 

 

   2017يناير  27

اعتماد مقررات وإعالنات المجلس التنفيذي وبحث مشاريع   15:30-17:30 

لسون ينقاعة ) تمرؤمقررات وإعالنات المجدول أعمال و

 مركز المؤتمرات الجديد(لجلسات العامة ل نديالام

http://www.au.int/


AFRICAN UNION  

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA Tel.: Tel:  +251-115- 517 700     Fax:  +251-115- 517844 / 5182523 
Website: www.au.int  

 

11 
 

 

 

 برنامج األحداث

 2017يناير في األفريقي خالل مؤتمر االتحاد 

 إثيوبياديس أبابا، أ

 

 (واو)

 

 اجتماع اللجنة الوزارية المفتوحة حول المحكمة الجنائية الدولية 

 

 2017يناير  25

  1غرفة االجتماعات الصغرى رقم               13:00 – 11:00

 هيئة المكتب:

 إثيوبيا )الرئيس( -

 الجزائر )الشمال( -

 بورندي )الوسط( -

 نيجيريا )الغرب( -

 لجنوب(جنوب أفريقيا )ا -

 أوغندا )الشرق( -

 األعضاء: 

 الجزائر -

 أنجوال -

 بورندي  -

 تشاد -

 وغالكون -

 كوت ديفوار -

 جيبوتي  -

 مصر -

 إرتريا -

 إثيوبيا -

 غينيا االستوائية -

 كينيا -

 ليبيا -

 مدغشقر -

 مالي -

 موزمبيق -

 ناميبيا -

 نيجيريا -
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 رواندا -

 السنغال -

 جنوب السودان -

 السودان -

 الصومال -

 جنوب أفريقيا -

 تنزانيا -

 أوغندا -

 زامبيا -

 ويزيمباب -
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 برنامج األحداث

 2017يناير في  األفريقي خالل مؤتمر االتحاد

 إثيوبياأديس أبابا، 

 

 ( زاي)

 

 اء تقيمها سعادة الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما،مأدبة غد

  رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي

 2017يناير  25

 

 

 الدعوة فقط(ب) دار أفريقيا المكان:

 

   2017يناير  25

   

  الغداء مأدبة : 13:00-15:00 
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 برنامج األحداث

 2017يناير في  األفريقي خالل مؤتمر االتحاد

 إثيوبياأديس أبابا، 
 

 ( حاء)
 

 اللجنة الوزارية حول تقدير األنصبة والمساهمات اجتماع

  2017يناير  25

 2 قاعة االجتماعات الصغرى

15:00-17:00 
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 برنامج األحداث

 2017يناير في األفريقي خالل مؤتمر االتحاد 

 أديس أبابا، إثيوبيا

 )طاء(

 

 اجتماع اللجنة الوزارية للترشيحات األفريقية في المنظومة الدولية

 2017يناير  25

  المكان: مقر االتحاد األفريقي

   2017يناير  25

 الدوليةمنظومة للترشيحات األفريقية في الاجتماع اللجنة الوزارية  : 15:30-17:00 

 :هي 2017 – 2016للفترة اللجنة الدول األعضاء في 

 هيئة المكتب .1

 )الرئيس(    أنجوال -

 )النائب األول للرئيس(    سيراليون -

 )النائب الثاني للرئيس(    مصر -

 )النائب الثالث للرئيس(  جمهورية أفريقيا الوسطى -

 )المقرر(   إرتريا -

 العضوية  .2

 وتشاد،  نالكاميروالوسط: بوروندي،  -

 يا، رواندا وتنزانيارإرت -

 ومصر الشمال: الجمهورية العربية الصحراوية -

 الجنوب: أنجوال، بوتسوانا وليسوتو -

  امبيا، السنغال وسيراليونجالغرب: بنين، 
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 برنامج األحداث

 2017يناير في األفريقي خالل مؤتمر االتحاد 

 إثيوبياأديس أبابا، 

 

 ( ياء)

 

 ،جبييهوكني رووالي الدكتور يقيمه معاستقبال حفل 

 االتحادية الديمقراطية إثيوبياوزير خارجية جمهورية 

  2017يناير  25

 

 بناء على الدعوة فقط(فندق شيراتون )المكان: 

 

 

   2017يناير  25

 حفل استقبال : 19:00-21:00 

http://www.au.int/


AFRICAN UNION  

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA Tel.: Tel:  +251-115- 517 700     Fax:  +251-115- 517844 / 5182523 
Website: www.au.int  

 

17 
 

 

 برنامج األحداث

 2017يناير في  األفريقي خالل مؤتمر االتحاد

 وبياإثيأديس أبابا، 

 ( كاف)

 

 يدزإلالسيدات األوليات األفريقيات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/امنظمة اجتماعات 

  2017يناير  26-31

 الجلساتوقاعة  2017يناير  29-26 –( القديم)مركز المؤتمرات  1 رقم االجتماعات قاعةالمكان: 

 2017يناير  31-30 -العامة )مركز المؤتمرات القديم(

 

     2017يناير  26-28

8:00-18:00 

12:30- 14:00 

 تدريب المستشارين الفنيين  :

 غداء المستشارين الفنيين

 المكان: ساحة المبني القديم

     2017يناير  29

 اجتماع لجنة التوجيه :  16:00-18:00

 

  2017يناير  30

 جلسة مغلقة –لمؤتمر العام ا :  9:00-12:00

   

 2017يناير  31

8:30-12:30 

12:30- 15:00 

  مفتوحةجلسة  – المؤتمر العام :

 غداء السيدات األوليات

 المكان: ساحة المبني القديم 
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 برنامج األحداث

 2017يناير في  األفريقي خالل مؤتمر االتحاد

 إثيوبياأديس أبابا، 

 ( الم)

 

 إفطار عمل بين رؤساء الدول والحكومات واألمين العام لألمم المتحدة

  2017يناير  29 

 

 القاعة المتعددة األغراض المكان: 

 

     2017يناير  29

8:00-9:30 

 

 إفطار عمل بين رؤساء الدول والحكومات واألمين العام لألمم المتحدة :
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 برنامج األحداث

 2017يناير خالل مؤتمر االتحاد في 

 إثيوبياأديس أبابا، 

 ( ميم)

 

 خلوة رؤساء الدول والحكومات

  2017يناير  29 

 

 القاعة المتعددة األغراض )مركز المؤتمرات الجديد( المكان: 

 على الدعوة فقط( بناء  ) 

 

  2017يناير  29

 

  

10:00-18:00 

 

 خلوة رؤساء الدول والحكومات :
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 برنامج األحداث

 2017يناير خالل مؤتمر االتحاد في 

 إثيوبياأديس أبابا، 

 ( نون)

 والعشرون لمؤتمر االتحاد  نةالثامالدورة العادية 

 2017يناير  30-31

 العامة )مركز المؤتمرات الجديد( للجلساتنديال السون ميالمكان: قاعة ن

 2017يناير  30 االثنيناليوم األول: 

  

 10:00– 11:30 

 

 مركز المؤتمرات الجديد( -جلسة مغلقة )قاعة المؤتمرات المتوسطة

 

ن والمسؤولون التنفيذيوأجهزة االتحاد األفريقي  ، رؤساء2+1) -جلسة مغلقة :أوال

 للمجموعات االقتصادية  اإلقليمية:

بشأن   ASSEMBLY/AU/DEC.605(XXVII)تنفيذ المقررالتقرير المرحلي عن  (1

 2016 و، المعتمد في كيجالي، رواندا، في يولياألفريقي تمويل االتحاد

آللية إللغاء الحواجز تقرير المفوضية عن منطقة التجارة الحرة القارية وا (2

 غير التجارية في أفريقيا

 بحث الطلب الذي قدمه المغرب ليصبح عضوا في االتحاد األفريقي (3

 األفريقي االتحادمؤتمر انتخاب هيئة مكتب  (4

 اعتماد جدول األعمال (5

 تنظيم العمل (6

11:30-13:00  

 

  2جلسة مفتوحة

 تشاديس جمهورية رئ إدريس ديبي إتنو،يعلن فخامة السيد  :مراسم االفتتاح 

 (نادقيقت) الدورة ءورئيس االتحاد األفريقي بد 

  (دقائق 3فرقة مفوضية االتحاد األفريقي ) تعزفهنشيد االتحاد األفريقي 

  كلمة سعادة الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما، رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي

 (دقيقة 15)

  األمين العام لألمم جوتيريس أنطونيو مانويل دو أوليفيراكلمة سعادة السيد ،
 دقائق( 7) المتحدة

  كلمة سعادة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية

 (دقائق 7لمنظمة التحرير الفلسطينية )

                                                 
المعتمد في جوهانسبيرج، جنوب أفريقيا، في يونيو  U/DEC.582(XXV)ASSEMBLY/Aقائمة المتحدثين وفقا لقواعد إجراءات المؤتمر والمقرر  2 

2015 
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  تشادرئيس جمهورية  إدريس ديبي إيتنو،الكلمة االفتتاحية لفخامة السيد 

 ( دقائق 10يقي )التحاد األفرل المنتهية واليته رئيسالو

 إعالن نتائج  اآلخرين يس االتحاد األفريقي وأعضاء هيئة المكتبانتخاب رئ(

 دقائق( 3)األفريقي(  السلك الدبلوماسياالنتخابات من قبل عميد 

  تسخير العائد الموضوع: "وإطالق  الجديداألفريقي  التحادالرئيس كلمة القبول

  " غرافي من خالل االستثمار في الشبابوالديم

  كروما العلمية لالتحاد األفريقينجوائز كوامي 

  الضيوف والمراقبون وأعضاء وسائل  ي طلب من)نهاية مراسم االفتتاح الرسمي
 القاعة( مغادرة اإلعالم

   صورة جماعيةالتقاط 
 

 : جلسة مغلقةثالثا

 اعتماد جدول األعمال (أ

  تنظيم العمل (ب

 الغداءتناول   13:00-15:30

 مغلقةفي جلسة نتخابات الا -بعا را  15:30-18:00

 االتحاد األفريقي انتخاب رئيس مفوضية (1 

 االتحاد األفريقي رئيس مفوضيةنائب انتخاب  (2

19:30-21:00  

 

أتو ة ياالتحادية الديمقراط إثيوبيارئيس وزراء جمهورية دولة مأدبة عشاء يقيمها 

 راتون(ي)فندق شنج، يساليم داريامي يلاه

 2017يناير  31 ثاءثاللااليوم الثاني: 

 جلسة مغلقة  13:00 - 10:00

 

  من قبل: األفريقي بحث تقارير ومشاريع مقررات لجان مؤتمر االتحاد -خامسا 

اعتماد الوثيقة الختامية لخلوة : بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندافخامة السيد  (أ

نعقدة في رؤساء الدول والحكومات حول اإلصالح المؤسسي لالتحاد األفريقي الم

  2017يناير  29أديس أبابا، إثيوبيا، في 

مجلس السلم واألمن إرنست باي، رئيس جمهورية سيراليون ورئيس  فخامة السيد (ب

السلم واألمن وضع أنشطته وعن مجلس السلم واألمن تقرير : 2017لشهر يناير 

بنادق في ، وخارطة الطريق الرئيسية لالتحاد األفريقي المتعلقة بإسكات الفي أفريقيا

 .2020أفريقيا بحلول سنة 

معني بمنع  لالتحاد األفريقي صالمفوضية: النظام األساسي إلنشاء صندوق خا (ج

 ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا

فخامة السيد أهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا ورئيس اآللية األفريقية للمراجعة  (د 
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 المتبادلة بين األقران 

لسيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ومنسق لجنة فخامة ا (ه 

 .رؤساء الدول والحكومات المعنية بتغير المناخ

 الغداءتناول  13:00-15:30

 

 جلسة مغلقة 15:30-18:00

 ات في أجهزة االتحاد األفريقي عيينتال -سادسا  

 (8المفوضون الثمانية ) (1

 إلنسان والشعوبللمحكمة األفريقية لحقوق ا انقاضي (2

لمكافحة  اريش( عضوا في مجلس االتحاد األفريقي االست11أحد عشر ) (3

 الفساد

 ( في لجنة االتحاد األفريقي للقانون الدولي1)واحد عضو  (4

 اعتماد مقررات وإعالنات أجهزة صنع السياسة –سابعا 

 األفريقي للمجلس التنفيذي لالتحاد الثالثينعتماد مقررات الدورة العادية ا (1

 والعشرين لمؤتمر الثامنةعتماد مقررات وإعالنات الدورة العادية ا (2

 االتحاد األفريقي 

 األفريقي والعشرين لمؤتمر االتحاد التاسعةالعادية ومكان انعقاد الدورة موعد  -ثامنا 

 ما يستجد من أعمال -تاسعا 

 جلسة مفتوحة 18:00-18:30

 مراسم االختتام  -اشراع 

  دقائق( 5) دولال اءسؤرأحد يلقيها كلمة الشكر 

 ( 10الكلمة الختامية لرئيس االتحاد )دقائق 

  دقائق(  5نشيد االتحاد األفريقي )عزف 
 

 لوسائل رئيس االتحاد ورئيسة المفوضية )ل صحفيمؤتمر   - عشرحادي 

 اإلعالم( 
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 برنامج األحداث

 2017يناير في األفريقي خالل مؤتمر االتحاد 

 اإثيوبيأديس أبابا، 

 ( سين)

 إطالق تحالف قادة أفريقيا بشأن المالريا

  2017يناير  30

  )مركز المؤتمرات الجديد( المكان : القاعة المتعددة األغراض

 

  2017يناير  30

 إطالق تحالف قادة أفريقيا بشأن المالريا    15:00 – 13:00
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 برنامج األحداث

 2017يناير في األفريقي خالل مؤتمر االتحاد 

 إثيوبيايس أبابا، أد

 ( عين)

 

ماريام ي يلاهدولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية ، أتو  مأدبة عشاء يقمها

 نج، يساليد

  2017يناير  30

 )بناء على الدعوة فقط( ، أديس أبابا راتونيفندق شالمكان : 

 

 : 2017يناير  30

 

س وزراء جمهورية إثيوبيا االتحادية دولة رئي مأدبة عشاء يقمها   19:30-21:00

 نج،يساليماريام دي يلاهأتو  الديمقراطية ،

 

http://www.au.int/


AFRICAN UNION  

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA Tel.: Tel:  +251-115- 517 700     Fax:  +251-115- 517844 / 5182523 
Website: www.au.int  

 

25 
 

 

 برنامج األحداث

 2017يناير في األفريقي خالل مؤتمر االتحاد 

 إثيوبياأديس أبابا، 

 ( فاء)

 حدث رفيع المستوى حول تنفيذ الموقف األفريقي الموحد

 إنهاء زواج األطفالمن 

 2017يناير  13

 

 )مركز المرتمرات الجديد( المتعددة األغراضقاعة الالمكان: 

 

     2017يناير  31

حول إنهاء  حدث رفيع المستوى حول تنفيذ الموقف األفريقي الموحد : 8.00-9.30

 زواج األطفال
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 برنامج األحداث

 2017يناير في  األفريقي خالل مؤتمر االتحاد

 إثيوبياأديس أبابا، 

 (صاد)

 يحجر األساسالراسم وضع م

 ات األفريقيةالستخبارلمقر لجنة أجهزة األمن وا

 إثيوبيافي أديس أبابا، 

 2017يناير  31

 

  ات األفريقيةاالستخبارأجهزة األمن ومقر لجنة المكان: 

 

 حجر األساس لمقر لجنة أجهزة األمن واالستخبارات االفريقيةمراسم وضع 

 .ئية أوبيان انجيما أمباسوجوحدث يستضيفه رئيس غينيا االستوا

 

  2017يناير  31

 9:00  

 9:00 – 9:03 

9:03 – 9:06 

  
 

 وصول كبار الشخصيات إلى الموقع.

للجنة أجهزة األمن واالستخبارات مين التنفيذي لألترحيب الكلمة 

 األفريقية

 رئيس لجنة أجهزة األمن واالستخبارات األفريقية  كلمة

 9:06- 9:10 

 9:10 -9:15 

 9:15- 9:25  

 9:25-9:30  

 كلمة رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي  

  الكلمة األفتتاحية لرئيس جمهورية غينيا االستوائية

 الشخصيات البارزة عند قيامه بوضع حجر األساسالرئيس رافق ي

 التقاط صورة جماعية 
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 برنامج األحداث

 2017يناير في األفريقي خالل مؤتمر االتحاد 

 إثيوبياأبابا، أديس 

 (قاف)

 اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتغير المناخ

  2017يناير  31

 ( 3قاعة االجتماعات الصغرى رقم ) المكان:
 

    2017يناير  31

  اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتغير المناخ : 9:30-9:45

 الدول األعضاء في اللجنة هي:

 الجزائر .1

 )رئيس االتحاد األفريقي( ينياغ .2

 جمهورية الكونغو .3

 إثيوبيا .4

 كينيا .5

 موريشيوس .6

 موزمبيق .7

 نيجيريا .8

 أوغندا .9

 جنوب أفريقيا .10

 مصر )المنسق، رئيس مؤتمر الوزراء األفريقيين حول البيئة( .11

 مالي )رئيس مجموعة المفاوضين األفريقيين حول تغير المناخ( .12

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي .13
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 ألحداثبرنامج ا

  2017يناير في األفريقي خالل مؤتمر االتحاد 

  إثيوبياأديس أبابا، 

 (راء)

 إلطالق الرسمي للمركز األفريقي لمكافحة األمراضحدث جانبي ل

  2017يناير  13

 مبني نيريريالمكان : 

 

 اإلطالق الرسمي للمركز األفريقي لمكافحة األمراض  13:30 – 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 امج توزعه إدارة الشؤون االجتماعيةبرنالملحوظة: 
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 برنامج األحداث

 2017خالل مؤتمر االتحاد في يناير 

 أديس أبابا، إثيوبيا

 ( شين)

 مأدبة غداء تقيمها رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما

 

 2017يناير  31

 ريري يمبني ن :المكان

 

  2017يناير  31

دالميني زوما، رئيسة  الدكتورة نكوسازانامأدبة غداء تقيمها سعادة    15:30 – 14:30 

 مفوضية االتحاد األفريقي. 

http://www.au.int/

